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Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról 

Tisztelt CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! 

Örömmel  értesítjük,  hogy  a(z)  Bölcsődei  férőhelyek  kialakítása,  bővítése  c.  felhívására  benyújtott,
VEKOP-6.1.1-21-2021-00016 azonosítószámmal nyilvántartott  támogatási  kérelmét a(z) PM Regionális
Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 
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 ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t .  

"Csökkentett összköltség indoklása:
1. A hiánypótlás során a támogatást igénylő összességében 1.825.824 Ft-tal megnövelte a projekt 
elszámolható összköltségét és támogatását. Ezek a módosítások az ÁÚF 3.1 fejezetében foglaltak 
alapján nem vehetők figyelembe, mert a támogatási kérelem tartalmi elemeinek módosítását 
eredményeznék. Emiatt a ’Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja’ 
költségelemre az eredetileg tervezett 13.600.000 Ft-ot szükséges beállítani szemben a hiánypótlás során 
rögzített 17.272.000 Ft-tal.
2. Az átalány-elszámolással érintett tevékenységtípusok elszámolható költségét - a Felhívás 5.5 B) 2) 
pontjában meghatározott, vetítési alapra vonatkozó %-os korlátok figyelembe vételével - (az eredeti 
költségvetéshez képest) az alábbiak szerint kell csökkenteni:
a) A műszaki ellenőrzésre 2.834.923 Ft-ot szükséges beállítani.
b) A terület-előkészítésre 5.727.701 Ft-ot szükséges beállítani. Továbbá a Felhívás 5.5 C) pontjában 
foglaltak szerint saját teljesítésben nem lehet a tervezett terület-előkészítési tevékenységet elvégezni, 
ezért e költségvetési tétel megjegyzéséhez írt szöveg, mi szerint ezt a tevékenységet a beruházó fogja 
elvégezni, javítani szükséges.
c) A közbeszerzésre (összességében a beállított két költségvetési sorra) 2.263.367 Ft-ot szükséges 
beállítani.
d) A projektmenedzsmentre (összességében a beállított két költségvetési sorra) 6.607.082 Ft-ot 
szükséges beállítani.
3. Összességében tehát a projekt elszámolható összköltsége és a támogatás összege 313.090.508 Ft-ra 
módosul.
"
"Támogatási feltétel(ek):
I. Támogatási szerződéskötésig teljesítendő feltétel(ek):
1. A projekt költségvetését a költségcsökkentéseket figyelembe véve át kell dolgozni. A támogatási 
kategóriákat - a ’helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás’ helyett, összhangban a 
Felhívás 3.2 pontjának első bekezdésében foglaltakkal – ’nem állami támogatás’-ként kell rögzíteni.
2. A projekt fizikai zárásának időpontját kérjük legkésőbb 2023.05.31. időpontban meghatározni. (Ezzel 



 

párhuzamosan kérjük módosítani a monitoring mutatók, valamint a mérföldkövek elérési időpontját is.)
3. A Felhívás 3.4.1.1 pontjának 10. bekezdése szerint: ""A támogatási kérelem mellékleteként szükséges 
a tervezett beruházást bemutató helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása 
legalább alaprajzokkal) és rövid műszaki leírás, valamint amennyiben releváns, a meglévő állapotot 
bemutató fotódokumentáció benyújtása."" A leírtak szerint kérjük a helyszínrajz és vázlatrajz 
benyújtásának pótlását.

II. További, mérföldkőhöz nem köthető támogatási feltétel(ek):
1. A „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” költségvetési tétel keretében legfeljebb a 
Felhívás mellékletét képező, a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső 
korlátai” című dokumentumban foglalt bruttó egységárakkal kalkulált tevékenységek számolhatók el.

Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy a megvalósítás helyszínére vonatkozóan a tulajdonviszony 
rendezettsége még nem teljeskörű (még csak széljegyen szerepel az önkormányzat), felhívjuk szíves 
figyelmét az alábbiakra: A Felhívás 3.6.2 pontja szerint, legkésőbb az 1. mérföldkőig a 
tulajdonviszonyokat rendezni szükséges az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelően. Ennek hiányában
támogatás – ide értve a támogatási előleget is – nem folyósítható."

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási  kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati  E-ügyintézés
felületen módjában áll megtekinteni.

A  támogatás  folyósításának  előfeltétele  a(z)  CSOBÁNKA  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  és  a(z)  PM
Regionális  Fejlesztési  Programok Végrehajtásáért  Felelős  Helyettes  Államtitkárság  közötti  támogatási
szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez
szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban
foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő,
illetve  felhívásba  ütköző.  A  kifogás  beérkezésétől  az  azt  elbíráló  döntés  közléséig  a  kifogásban
foglaltakkal  összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét,  hogy amennyiben kifogásában nem
jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen
értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem
történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását  a  Pályázati  e-ügyintézés felület  Kifogáskezelés moduljában található  adatlap kitöltésével  és
elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu     weboldalon. 

Tisztelettel:

http://www.szechenyi2020.hu/
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